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  گزارشگران پورتال
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  در افغانستان چه می گذرد؟
) ۴۴(  

  
 

  :نعش طياره را با خود بردند 

ی در ولسوالی صبری واليت خوست ئمريکا اکتوبر در جريان يک عميليات طياره ھای بی پيلوت ا١٢به تاريخ 

 که اين طياره را آنان گفتندد، اما طالبان کراعالن   فنی ناتو علت سقوط  اين طياره را نقصسخنگوی. سقوط کرد

آنان مدعی شده اند که به زودی اين طياره را از طريق ويديو به جھانيان نشان . سقوط داده و بعد با خود برده اند

 فنی سقوط کرده است را بی اساس ثابت که گفته است اين طياره به علت نقصين ادعای ناتو را خواھند داد و ا

در حالی اين طياره بی پيلوت در صبری خوست سقوط ميکند که در ھفتۀ گذشته دو فروند ازين طياره . خواھند کرد

پايگاه ھای قندھار و ميدان شمس در  اين طياره ھا از  .ھا در واليت کندز در شمالشرق افغانستان سقوط کرده بودند

. کويته پاکستان پرواز کرده بعد از زدن اھداف شان در افغانستان و پاکستان دوباره به ميدان ھای شان برميگردند

 رھبر طالبان پاکستانی  را در وزيرستان به قتل رساند که در کنار محسودامريکا با اين طياره ھا بود که بيت هللا 

  .ديخواب بود و بعد طاھر يلداش را نيز در ھمين وزيرستان وبه وسيلۀ ھمين طياره ھا به قتل رساندومين زنش در 

  

  :نيرو ھای يحيی خان در حال فروپاشی

جالد  بود و سالھا در کنار  جھادی مربوط ربانیجنايتکار يحيی سياوشانی يا يحيی خان اکبری که يکی از قومندانان 

ميجنگيد، چھار ودر باطن عليه فرزندان صديق وطن  ضد نيروھای روسی  ظاھربهديگری به نام اسماعيل خان در

اکبری .  در ولسوالی گذره واليت ھرات به قتل رسيداشغالگر و نيروھای ی پوشالی قبل در يک عمليات اردوروز

ی امريکائل ھرات بود و بعد از آنکه که شخص ظالم و بيسوادی بود، مدتھا در زمان حکومت اسماعيل خان شاروا

ی ھا نه تنھا به اين درخواست او خود شد و امريکائھا به ھرات آمدند و يحيی خان خواھان سالح برای حفاظت 

دادند که چند بار منزل او را تالشی کرده و به اين ترتيب مخالفت يحيی خان بر انگيخته شد و با نجواب مثبت 

 گيری شروع کرد و بيشترين هافت و بعد به اختطاف و رش به کوه رو افراد سابقۀ جھاديتعدادی از قومندانان 

 تھديد نمود، بعد از آنکه نيروھای  راھراتمتصل به  یراه ھا ھای آدمکش را به دور خود جمع کرد وانسان
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سازمان  و داخلی محل گشت و گذار يحيی خان را تشخيص دادند به سرعت عملياتی را عليه او تجاوزگر خارجی

عمليات .  نفر از جنگجويان ھمراھش به قتل رسيدند٢٢ی بسيار شديد، يحيی خان با  روياروئدادند و بعد از يک

بعدی نيروھای پوليس در ولسوالی گذره باعث دستگيری بشير قناعت يکی از جانيان مشھور اين واليت که در کنار 

 نفر ۵٢ دوتن از قومندانان او با  اکتوبر١٣تاريخ ھمچنان به . بود، با چھار تن از ھمراھانش شديحيی پرورش يافته 

گ ميداند، اما  اينک دولت اين را يک موفقيت بزرکهتسليم شدند دست نشانده و سالح و مھمات دست داشته به دولت 

ان تسليم دولت شدند، اما بازھم طالبان درين ی خان به قتل رسيد و گروپھای او ھم با سالح شبا تمام اينکه يحي

 شھر ھرات انجام ميدھند که يکی –ی انفجاری شانرا بر جادۀ ميدان ھوائولسوالی فعال ميباشند و عمليات انتحاری و 

ازين معرکه سفانه متأن انفجار دو ھفته قبل بر اسماعيل خان بود که دو باديگارد او به قتل رسيدند، اما خود او آاز

  .ن به سالمت بردجا

  

  :  شما کيستيد؟

 ھزار ۶٠ ھزار نيروی ديگر را به افغانستان داد و قرار است ١٣بارک اوباما رئيس جمھور امريکا دستور اعزام 

 در کاخ سفيد به روی ًاينکه ظاھرا. نيروی اشغالگر ديگر را به درخواست مک کريستال  ھم به افغانستان بفرستد

ن نيروھا جنگ زرگری جريان دارد کسی به آن باور ندارد و آنرا برای گرم کردن بازار ارسال و يا عدم ارسال اي

با رويترز ضمن مصاحبه ا گزارش دادند که داکتر عبدهللا ھ اکتوبر رسانه ١٢درين ميان روز . به راه انداخته اند

بر مجددی در مشرانو جرگه  اکتو١٣اما روز . دولت ائتالفی را پذيرفته است و کرزی نيز آنرا قبول نموده است

مداخله  اعالن کرد که خارجی ھا اعالن نتايج انتخابات را به تعويق می اندازند و نبايد در امور داخلی افغانستان

ومه که ثاين جر.  ھزار نيروی امريکايی به خاک افغانستان استقبال کرد١٣وی درين صحبت از اعزام !!! کنند

او را به قدرت رسانده و او در چنگ ھا  نيرو  ھمينی ھا قرار دارد، اين که امريکائوھميشه در مغازله با انگليس ھا 

اشغالکران قرار دارد فراموش کرده و از عدم مداخله در امور داخلی کشور به وسيلۀ خارجی ھا صحبت ميکند و 

بان کی مون سر منشی بيشرمانه از استقالل سياسی نام ميبرد، درھمين حال وکيالن طرفدار کرزی طی نامه ای به 

سازمان ملل از کای ايده حمايت کرده و خواھان ادامۀ کار او در افغانستان شده اند و در ابتدای اين نامۀ بلند باال از 

ی که درين مورد در قانون اساسی آمده ياد کرده اند و چون حال مردم افغانستان ئاستقالل افغانستان و کليشه ھا

 اشغال شده و به زودی ً ھزار نيروی خارجی کامال١٠٧ن روسھا کشور شان با حضور ميدانند که بد تر از دورا

که اين گونه » شما کيستيد؟«  ھزار نفر ميرسد، لذا از مجددی و ھمنوعان او ميپرسند که١۵٠تعداد اين نيرو ھا به 

  . از استقالل و مداخله نام ميگيريد
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  : طالبان دست و پا بريدند

 با  ساله را۴٠ و پای چپ يک مرد ت اکتوبر دست راس١٣طالبان در ولسوالی رباط سنگی واليت ھرات شام 

از فاشيزم مذھبی طالبان اين  که بعد از اين عمل مردم با انزجار  بريدنددرنظرداشت اصول اسالم و آيات و حديث

گرچه افراديکه دست و پای اين مرد را بريدند د رحضور عام . ه انتقال دادند به شفاخان بازگشته از ايران را جوان

کسی ديگری انجام نميدھند، لذا ھمۀ مردم به اين باور  نکردند، اما چون اين جنايت را غير از طالبان رااين کار 

رد، ميگويد که حيران اين مرد معيوب که عايلۀ بزرگی به دنبال دا. ھستد که طالبان مسؤول چنين جنايتی می باشد

  .  بچالند چگونه است بعد ازين چگونه کار کند و زندگی فرزندانش را 
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